
 

 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19 - hastemøte    
Tid Tirsdag 14. juli 2020 kl. 14.30-15.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Guro Steine Letting √ 
Aremark, Halden  Halvard Bø √ Lasse Henriksen √ 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen √   
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus √   
Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg f Hilde Skyvulstad √ 
Fastlege Benny Adelved √ Karoline Lund √ 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
SØ Jon Birger Haug √ Gro Bøhler √ 
SØ Odd Petter Nilsen √   
Invitert  Anne-Kathrine Palacios √ Jens Lind-Larsen f 
   Martin Steinbakk √ 
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Sak 102-20 Status fra virksomhetene 
• Fredrikstad: Flere med luftveissymptomer. Stor testaktivitet. Smitteoppsporing fra utbrudd i 

Sarpsborg 
• Halden: Ingen positive. Økende testaktivitet. Mange vil testes når de kommer fra ferie. Noen vil 

også testes før de reiser på ferie for å bekrefte at de er negative. Ingen hurtigtester i helgen. Har 
tatt i bruk DHIS2 i smittesporingsarbeidet. Dvs. foreløpig er tidligere positive lagt inn i løsningen 
(har ikke hatt positive på en stund) for å bli kjent med bruken. Det kan være et godt verktøy når / 
hvis smittefrekvensen øker. 

• Moss: 51 tester tatt i går. To nye positive prøver i går.  
• Sarpsborg: 52 testet i går. Lokalt smitteutbrudd. En positiv 7.7 – det førte til omfattende 

smitteoppsporing av mange nærkontakter der man fant i alt 7 positive. Ingen veldig syke. 
Vanskelig å finne noen av nærkontaktene. Noen av disse bor i Fredrikstad, så kommunene 
samarbeider om dette. 

• Indre Østfold: Ingen nye positive. 80 tester per dag – økende testaktivitet. 
• Fastlegene: Intet nytt. 
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• Sykehuset Østfold: Rolig, én innlagt covid-19 pasienter siste uken. Ikke behov for 

intensivbehandling 
 
 
Sak 102-20 Oppdateringer og status fra helgen vedrørende rekvirering og analyser 
Senter for laboratoriemedisin startet før helgen, opp igjen med analyser av covid-19 prøver lørdager 
og søndager. På fredag, lørdag og søndag må prøvene være levert SØ før kl. 17. 

Status: Dette har fungert bra. Sarpsborg fikk svar på fredagsprøvene på søndag fordi SØ ikke rakk å 
sette opp analysene til lørdag formiddag.  Ellers ok.  
 

Sak 103-20 Levering av testutstyr fra SØ til kommunene 
Oppfølging fra forrige møte. Det var ønske fra kommunene om én større levering per uke i stedet for 
forsendelse av mindre kvanta 2. hver dag. 

Status: Det skal nå være i orden med én større leveranse per uke. 

 
Eventuelt – videre møteaktivitet 
Det settes opp en Skype-møteserie på tirsdager i Outlook i ukene som kommer. Møtestart blir 13.30. 
Hvis det ikke meldes inn saker før kl. 12 tirsdager – avlyses møtet.  
Det vil bli Jon-Espen Sjøstrøm – mobil 469 57 693, Jon-Espen.Sjostrom@so-hf.no som innkaller og 
som skal ha innmeldte saker. Jeg tar ferie  
 
Odd Petter  
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